Obec Trnava
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Trnava 17. 10. 2022
Starosta obce Trnava zahájil dle § 103, odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších změn a doplňků veřejné zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne
17. 10. 2022 v 18.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Trnavě.
Přítomní: Petr Štěpaník, Jiří Dolanský, Ing. Jana Krčmová, Helena Březíková, Vlastimil
Bednařík, Jarmila Sovjáková, Eva Vajďáková, David Krejčí, Jiří Brhel
Program jednání:

1. Zahájení:
Starosta obce Petr Štěpaník (předsedající) zahájil jednání OZ a konstatoval, že je přítomná
nadpoloviční většina členů zastupitelstva. Zasedání je tedy usnášeníschopné. Starosta oznámil
zastupitelstvu, že zápis z předchozího jednání byl ověřen, nebyly k němu vzneseny žádné
námitky, a proto se zápis považuje za schválený.
2. Volba ověřovatelů zápisu:
Navrženi byli: David Krejčí, Jiří Brhel
Schváleni byli: David Krejčí, Jiří Brhel
Usnesení č.: 17.10.2022/2
Návrh usnesení: Ověřovatelé zápisu byli zvoleni:
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/2 bylo schváleno.

3. Volba zapisovatele zápisu: Navržena byla: Helena Březíková
Schválena byla: Helena Březíková
Usnesení č.: 17.10.2022/3
Návrh usnesení: Zapisovatelkou byla zvolena: Helena Březíková
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/3 bylo schváleno.
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4. Schválení programu:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba zapisovatele zápisu
4. Schválení programu
5. Určení počtu členů kulturního a sociálního výboru
6. Volba předsedy kulturního výboru
7. Volba předsedy sociálního výboru
8. Volba členů kulturního výboru
9. Volba členů sociálního výboru
10. Majetkové záležitosti obce
11. Organizační záležitosti obce
12. Různé
13. Diskuze
14. Závěr
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženým programem.
Usnesení č.: 17.10.2022/4
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/4 bylo schváleno.
5. Určení počtu členů kulturního a sociálního výboru
Starosta obce úvodem tohoto bodu informoval o možnosti zřídit sociální a kulturní výbor [§
117 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích]. Počet členů sociálního výboru je navržen
pětičlenný a kulturní výbor je navržen jako pětičlenný. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č.: 17.10.2022/5)
Návrh usnesení: Starosta obce navrhuje ustanovit kulturní a sociální výbor s pěti členy v
každém výboru.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/5) bylo schváleno.
6. Volba předsedy kulturního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kulturního
výboru. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Jana Krčmová navrhla zvolit
do funkce předsedy kulturního výboru Evu Vajďákovou. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č.: 17.10.2022/6)
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Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí předsedou kulturního výboru paní Evu
Vajďákovou.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/6) bylo schváleno.
7. Volba předsedy sociálního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy sociálního
výboru. Byly podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Eva Vajďáková navrhla zvolit
do funkce předsedy sociálního výboru Jarmilu Sovjákovou. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Usnesení č.: 17.10.2022/7)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí předsedou sociálního výboru paní Jarmilu
Sovjákovou.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/7) bylo schváleno.
8. Volba členů kulturního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kulturního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vlastimil Bednařík navrhl zvolit členem
kulturního výboru Veroniku Březíkovou, Petru Výmolovou, Dagmar Gerychovou a Danu
Hábovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č.: 17.10.2022/8)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí členy kulturního výboru.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/8) bylo schváleno.
9. Volba členů sociálního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy sociálního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Vlastimil Bednařík navrhl zvolit členem
sociálního výboru Bedřišku Samsonkovou, Ludmilu Reimanovou, Jarmilu Štěpaníkovou a
Oldřišku Slováčkovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Usnesení č.: 17.10.2022/9)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce volí členy sociálního výboru.
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/9) bylo schváleno.
Předsedkyně kulturního a sociálního výboru budou odměňovány dle usnesení VI.17.10.2022,
ze dne 17. 10. 2022. Členství v kulturním a sociálním výboru je čestné.
10. Majetkové záležitosti
10a) Obecní zastupitelstvo projednalo dodatek č.1 nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti č. 1233/2019-SML ze dne 22.11.2021 mezi Povodím Moravy,
s.p. a Obcí Trnava. Povodí Moravy, s.p. souhlasí s umístněním stavby na částech předmětných
pozemků pro účely územního a stavebního řízení. Předmětem nájmu jsou části pozemků parc.
č. 3075/1, 3220, 3075/11, 3075/12, 3075/13, 3075/15 o celkové výměře 960,5 m2. Výše
nájemného je stanovena dohodou ve výši ceny obvyklé 14,90 Kč/m2. Celková výše nájemného
za kalendářní rok činí 14 311,- Kč
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s dodatkem č.1 nájemní smlouvy a smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 1233/2019-SML ze dne 22.11.2021 mezi Povodím
Moravy, s.p. a Obcí Trnava. Povodí Moravy, s.p. souhlasí s umístněním stavby na částech
předmětných pozemků pro účely územního a stavebního řízení. Předmětem nájmu jsou části
pozemků parc. č. 3075/1, 3220, 3075/11, 3075/12, 3075/13, 3075/15 o celkové výměře 960,5
m2. Výše nájemného je stanovena dohodou ve výši ceny obvyklé 14,90 Kč/m2. Celková výše
nájemného za kalendářní rok činí 14 311,- Kč. Starosta je pověřen podpisem obou smluv.
Usnesení č.: 17.10.2022/10a)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/10a) bylo schváleno.
10b) Obecní zastupitelstvo obdrželo přihlášky do výběrového řízení na pronájem sociálního
bytu č.8 v č.p. 314. Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci.
Návrh usnesení: Obecnímu zastupitelstvu je navrženo po otevření a vyhodnocení přihlášek
uzavření nájemní smlouvy na 12 měsíců s paní Lucií Filsákovou, po písemném obdržení
požadovaných příloh.
Usnesení č.: 17.10.2022/10b)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/10b) bylo schváleno.
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10c) Obecní zastupitelstvo obdrželo sdělení o poskytnutí dotace na projekt Trnava – ČOV od
Zlínského kraje v celkové výši 10 000 000,- Kč.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím dotace na projekt Trnava –
ČOV od Zlínského kraje v celkové výši 10 000 000,- Kč.
Usnesení č.: 17.10.2022/10c)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/10c) bylo schváleno.
10d) Obecní zastupitelstvo projednalo zvolení zástupce, pověřeného ke spolupráci
s pořízením ÚP, tj. MěÚ Vizovice, odborem stavebního úřadu po dobu celého volebního
období 2022-2026 a navrhuje pana Davida Krejčího.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo zvolilo člena zastupitelstva pana Davida Krejčího
jakožto zástupce ke spolupráci s pořizovatelem ÚP, odborem stavebního úřadu.
Usnesení č.: 17.102022/10d)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/10d) bylo schváleno.

10e) Obecní zastupitelstvo obdrželo nabídky na oplocení MŠ Trnava, a to od firmy Ploty
Slezák ve výši 266 907,- Kč a firmy Pavelka ve výši 220 585,- Kč.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s levnější nabídkou oplocení, a to od firmy
Pavelka za částku 220 585,- Kč.
Usnesení č.: 17.10.2022/10e)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/10e) bylo schváleno.

10f) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost paní Lidye Fylyk o prodloužení nájemní smlouvy
v bytovém domě č. p. 18.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se žádostí paní Lidye Fylyk o prodloužení
nájemní smlouvy v bytovém domě č. p. 18.
Usnesení č.: 17.10.2022/10f)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/10f) bylo schváleno.

10g) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost od ZŠ Trnava o finanční podporu ve formě daru
při pořádání 28. ročníku okresního přeboru Trnavského přespolního běhu ve výši 10 000,- Kč.
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Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s finančním darem na 28. ročník okresního
přeboru Trnavského přespolního běhu ve výši 10 000,- Kč.
Usnesení č.: 17.10.2022/10g)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 17.10.2022/10g) bylo schváleno.

10h) Obecní zastupitelstvo obdrželo žádost od VRV Brno, ohledně vyjádření o existenci
inženýrských sítí - projekt kanalizace Podkopná Lhota, dále o povolení zvláštního užívání
místní komunikace a žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
pozemkové služebnosti inženýrské sítě a služebnosti něčeho se zdržet k pozemku 3049/2 v kú. Trnava, jehož vlastníkem je obec Trnava.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se zasláním vyjádření k existenci inženýrských
sítí u pozemku 3049/2 v k-ú. Trnava, jehož vlastníkem je obec Trnava.
Usnesení č.: 17.10.2022/10h)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/10h) bylo schváleno.

10ch) Obecnímu zastupitelstvu byla předložena rozpočtová opatření č.5/2022 a č.6/2022.
Rozpočtové opatření č.5/2022
Příjmy:
4122 UZ 150
8115
Celkem

44.000
48.000
92.000

Průtoková dotace ZŠ „Podpora výuky sebeobrany v ZŠ“
Financování – vyrovnávací položka

Výdaje:
103x
3113 UZ150
6115 UZ 98187
Celkem

16.000
44.000
32.000
92.000

Les, práce v lese
Průtoková dotace ZŠ „Podpora výuky sebeobrany v ZŠ“
Volby

Rozpočtové opatření č.6/2022
Příjmy:
6310
8117
8123
Celkem

793.000
35.000.000
3.002.000
38.795.000

Výdaje:
103x
2329
3111
3113
3314

158.000
1.000
66.000
73.000
7.000

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity – příjmy
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

Les, práce v lese
Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
Mateřská škola
Základní škola
Činnosti knihovnické
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3349
3399
3632
3639
8115
8118
Celkem

6.000
25.000
142.000
50.000
18.267.000
20.000.000
38.795.000

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Pohřebnictví
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený
Financování – vyrovnávací položka
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje

Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č.5/2022 a č. 6/2022.
Usnesení č.: 17.10.2022/10ch)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/10ch) bylo schváleno.

10i) Zastupitelstvo obce obdrželo návrh na schválení finančního daru ve výši 13 720,- Kč,
SK lyžařskému klubu Trnava, zisk ze sběru kovových odpadů v obci, na kterém se lyžařský
klub podílel.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 13 720,- Kč, SK
lyžařskému klubu Trnava.
Usnesení č.: 17.10.2022/10i)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/10i) bylo schváleno.

10j) Z důvodu narovnání parcelních hranic pozemků v části obce Luhy paní Marie Bořutová
nabídla k odprodeji pozemek p.č. 1101/15 za 100,- Kč/m2.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s odkupem pozemku p.č.1101/15 za 100,Kč/m2.
Usnesení č.: 17.10.2022/10j)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 17.10.2022/10j) bylo schváleno.

10k) Z důvodu budování ČOV v části obce Dolansko pan Ladislav Janů nabídl k odprodeji
pozemek p.č. 2875/12 cca 1890 m2.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo pověřilo starostu obce k jednání s panem Ladislavem
Janů o koupi pozemku p.č 2875/12.
Usnesení č.: 17.10.2022/10k)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 17.10.2022/10k) bylo schváleno.
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11. Organizační záležitosti obce

11a) OÚ Trnava poptává zimní údržbu místních komunikací od pana Pavla Černocha za cenu
900,- Kč/hod + DPH.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se zimní údržbou od pana Pavla Černocha
včetně nabídkové ceny 900,- Kč/hod + DPH.
Usnesení č.: 17.10.2022/11a)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/11a) bylo schváleno.

11b) Obecní zastupitelstvo obdrželo cenové nabídky od firem na komunální rozmetadlo
z důvodu totálního rozkladu stávajícího, vše na základě rozeslané poptávky před nadcházejícím
zimním obdobím. Nejpříznivější cenu nabídla společnost Unimarco á 34 800,- Kč/hod + DPH.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s nabídkou od firmy Unimarco na rozmetadlo
ve výši 34 800,- Kč + DPH.
Usnesení č.: 17.10.2022/11b)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 17.10.2022/11b) bylo schváleno.

11c) Obecnímu zastupitelstvu byl předložen návrh vyhrazených termínů, kdy nebudou
prováděny svatební obřady v roce 2023: 1. 1., 7. – 10. 4., 1. 5., 8. 5., 5. – 6.7., 28. 9., 28. 10.,
17. 11., 24. - 26. 12. a 31. 12. Neoddává se ve státní svátky. Oddává se od 11:00 do 14:00
hod. a to maximálně 3 obřady za den.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí s návrhem vyhrazených termínů, kdy
nebudou prováděny svatební obřady v roce 2023: 1. 1., 7. – 10. 4., 1. 5., 8. 5., 5. – 6.7., 28. 9.,
28. 10., 17. 11., 24. - 26. 12. a 31. 12. Neoddává se ve státní svátky. Oddává se od 11:00 do
14:00 hod. a to maximálně 3 obřady za den.
Usnesení č.: 17.10.2022/11c)
Pro: 9

Proti: 0

Usnesení č.: 17.10.2022/11c) bylo schváleno.
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Zdržel se: 0

11d) Organizátoři XII. ročníku MIKULÁŠ RALLY SLUŠOVICE žádají o povolení
k uzavření místní komunikace za účelem průjezdu rychlostní zkoušky dne 3. 12. 2022, a to
v čase zhruba od 11:00 do 16:30 hodin. Omezení se týká komunikace ve směru od parkoviště
firmy FAGUS směr Podkopná Lhota a Kašava.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s povolením k uzavření místní komunikace za účelem průjezdu
rychlostní zkoušky dne 3. 12. 2022, a to v čase zhruba od 11:00 do 16:30 hodin., za
předpokladu zajištění informovanosti, přechodného dopravního značení a součinnosti se
složkami IZS Zlínského kraje.
Usnesení č.: 17.10.2022/11d)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 17.10.2022/11d) bylo schváleno.

12) Různé

12a) Pan Thomas Strohbach nabídl zhodnocení stavu stromů včetně cenové kalkulace
odborného ořezu / zásahu vegetace.

12b) Předseda TJ Sokol Trnava seznámil zastupitele se způsobem a možnostmi pronajímání
fotbalového hřiště a s ceníkem pronájmu za veškeré jeho využití.
Návrh usnesení: Obecní zastupitelstvo souhlasí se způsobem a možnostmi pronajímání
fotbalového hřiště a s ceníkem pronájmu za veškeré jeho využití, včetně zahrnutí podmínky
ohledně vratné kauce 2 tis. Kč do smlouvy pro případ způsobení škody na majetku.
Usnesení č.: 17.10.2022/12b)
Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 17.10.2022/12b) bylo schváleno.

12c) ZŠ Trnava žádá o zakoupení čistícího stroje pro úklid podlahy v tělocvičně.
Návrh usnesení: ZŠ doplní o jaký stroj má zájem a za kolik finančních prostředků potřebuje
na pořízení.

12d) Ředitelka ZŠ Trnava předložila Výroční zprávu o činnosti ZŠ Trnava za rok 2021/2022.
12e) Ředitelka MŠ Trnava oznamuje, že MŠ Trnava bude uzavřena v době vánočních
prázdnin od 23. 12. 2022 do 2. 1. 2023.
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13) Diskuze

14) Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 21.30 hodin.
Přílohy zápisu:
1/ Prezenční listina
2/ Zveřejnění informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3/ Prezenční listina – hosté
Zápis byl vyhotoven dne 27. 10. 2022
Zapisovatel: ……………………………………………...dne 27. 10. 2022
Ověřovatelé: .……………………………………………. dne 27. 10. 2022
…………..………………………………… dne 27. 10. 2022
Starosta: Petr Štěpaník….…………………………………dne 27. 10. 2022
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